2018-2019 mokslo metų ugdymo
plano
10 priedas

UGDYMO KARJERAI PLANAS
Ugdymo karjerai gimnazijoje tikslai:
1. Organizuoti profesinio konsultavimo, informavimo ir orientavimo darbą gimnazijoje,
apibrėžiant direktoriaus pavaduotojų ugdymui, klasių vadovų, mokytojų dalykininkų, bibliotekos,
socialinio pedagogo, psichologo veiklą šioje srityje, sudaryti sąlygas gimnazistams kryptingai
mokytis, ruoštis tolesnėms studijoms ir profesinei veiklai.
2. Sudaryti mokiniams sąlygas ugdytis karjeros kompetencijas, sėkmingam mokinių
mokymosi krypties, profesijos ir/ar darbinės veiklos pasirinkimui, tolesnei profesinei veiklai ir
mokymuisi visą gyvenimą.
Uždaviniai:
1. Teikti informaciją apie profesijas, darbo rinką bei jos prognozes (stenduose, klasėse,
bibliotekoje);
2. Naudojantis informacinėmis sistemomis, teikti informaciją apie švietimo sistemą, priėmimo
sąlygas Lietuvos aukštosiose mokyklose; informuoti apie mokymosi galimybes kitose šalyse;
3. Organizuoti renginius ir užsiėmimus mokiniams, sudarant sąlygas gauti jų amžiaus reikmes
atitinkančią profesinę informaciją;
4. Tirti mokinių profesinio informavimo poreikius, kaupti, sisteminti informaciją ir gautus
rezultatus panaudojant mokinių karjeros planavimui, karjeros kompetencijų įgyjimui;
5. Bendradarbiauti su socialiniais partneriais.

Veiklos turinys
Eil.
Nr.

1.

Pavadinimas

Mokinių
sugebėjimų ir
profesinių
polinkių
nustatymas

Forma

Tyrimas

Paskirtis

Išsiaiškinti
mokinių
profesinius
polinkius

Atsakingas
asmuo

Data

Psichologė

Visus mokslo
metus

Karjeros
koordinatorius

Finan
savimas
(suma
,
šaltini
s)
-

2.

3.

5-8 ir I-IV klasių
mokinių
sugebėjimų ir
profesinių
polinkių
nustatymas
Karjeros dienos

4.

Gimnazijos
pagalba mokiniui
pasirenkant
profesiją

6.

„Karjeros
planavimas“

Individualus
konsultavimas

Išsiaiškinti
mokinių
profesinius
polinkius

Susitikimas
su buvusiais
gimnazijos
mokiniais,
studijuojančiais
šiose
mokslo
įstaigose
Tėvų
susirinkimas

Supažindinti
gimnazijos
mokinius su
galimybėmis
studijuoti šiose
mokslo
įstaigose

Klasių
valandėlių
ciklas

I-II klasėse

7.

Ekonomikos ir
verslo pagrindų
pamokos

8.

Susitikimas su įdomių profesijų
atstovais

Susitikimas su karjeros
konsultante

Supažindinti
tėvus su
mokinių
karjeros
planavimu ir
profesijų
pasirinkimu
Padėti
mokiniams
pasirinkti
darbinę veiklą
ateityje pagal
savo polinkius
ir gebėjimus,
mokyti priimti
gerai
apmąstytus
sprendimus ir
formuoti
suvokimą apie
pasirengimą
karjerai, kaip
viso gyvenimo
nenutrūkstantį
procesą.
Sudominti,
motyvuoti
mokinius
Sudominti,
motyvuoti,
informuoti
mokinius

Psichologė

Nuolat

Pagal
poreikį
visus
metus

Klasių
auklėtojai

2019
m.
sausis

Klasių
auklėtojai

Pagal klasės
auklėtojo
veiklos planą

-

Psichologas

Per mokslo
metus

-

Karjeros
koordinatorius

Pavaduotojas
ugdymui
E. Stonys
Karjeros
koordinatorius
mokytoja A.
Kačinauskienė

Klasių
auklėtojai
Karjeros
koordinatorius

Mokytoja
I.Kačinauskaitė

Per mokslo
metus

Klasių
auklėtojai

Per mokslo
metus
mažiausiai 1
susitikimas
Po 1
susitikimą
klasėse per
mokslo

-

metus

9.

Ekskursija į pasirinktą muziejų,
rengiantį edukacines programas
moksleiviams

Pažintis su
profesijomis
muziejuose

10.

Atvirų durų įvairiose aukštosiose
mokyklose lankymas

11.

Mokinio aplanko kūrimas

12.

Kiekybinė ir kokybinė mokinio
karjeros aplanko pildymo
stebėsena

Supažindinti
mokinius su
konkrečiomis
aukštosiomis
mokyklomis
Supažindinti
mokinius su
aplanko
reikšme,
struktūra,
kuruoti jo
pildymą
Užtikrinti, kad
kiekvienas
mokinys pildytu
savo karjeros
planavimo
aplanką.
Patirtiniai,
intensyvūs,
patyriminiai
vizitai

13.

14.

Profesinis veiklinimas

Karjeros planavimui skirtos
medžiagos kaupimas,
atnaujinimas

15.

Parengti ir išplatinti lankstinukus
mokinių tėvams karjeros
planavimo, profesijos
pasirinkimo pagalbos temomis.

16.

Gimnazijos svetainės
papildymas informacija apie
karjeros planavimą

17.

Tolerancija įvairių profesijų
atstovams
Karjeros planų rašymas

18.

Įtraukti mokinių
tėvus diskutuoti
ir padėti
mokiniams
planuoti karjerą
Papildyti
nuorodomis ir
aiškinimais
gimnazijos
svetainę

Individualios
konsultacijos

Klasių
auklėtojai

II pusmetis

Mokin
io
krepše
lis

II pusmetis

Mokin
io
krepše
lis

Klasių
auklėtojai

Per mokslo
metus

-

Karjeros
koordinatorius

Per mokslo
metus

Klasių
auklėtojai
Klasių
auklėtojai

Per mokslo
metus

Karjeros
koordinatorius
Bibliotekos
vedėjas

Per mokslo
metus

Karjeros
koordinatorius
Karjeros
koordinatorius

II pusmetis

Techninių
priemonių
specialistas

Per mokslo
metus

Klasių
auklėtojai
Psichologas

Per mokslo
metus
Per mokslo
metus

Karjeros

koordinatorius

19.

Standartizuotų testų aptarimas ir
tolimesnio mokinio mokymosi
pažangos siekimo gairių
sudarymas.

Individualios,
grupinės
konsultacijos

Mokytoja A.
Kačinauskienė
Su mokinio
ugdymu susiję
specialistai
pagal situaciją
ir poreikius.

20.

Karjeros ugdymo užsiėmimai 8
klasėse.

Klasės
užsiėmimai.

Mokytoja A.
Kačinauskienė

21.

II – IV klasių konsultavimo
užsiėmimai dėl individualių
ugdymosi planų ir mokslo tąsos
aukštosiose mokyklose
galimybių.
Brandos egzaminų pasirinkimas

Klasės
užsiėmimai.

Pavaduotojas
ugdymui
E. Stonys

22.

Konsultavimas
klasėje

L. Norvaišienė,
E. Stonys

I pusmetis

MK
lėšos

17 val. per
mokslo
metus.
2 – 4 val. per
mokslo
metus.

MK
lėšos

2018 spalis

Laukiami rezultatai:
1. Mokiniai gaus profesinę informaciją, žinos, kur jos ieškoti;
2. Mokiniai supras šiuolaikinės rinkos reikalavimus, įvairūs renginiai ir užsiėmimai palengvins
tolesnės mokymosi krypties pasirinkimą;
3. Mokiniai gebės naudotis informacinėmis paieškos sistemomis (AIKOS, Euroguidance ir pan.)
4. Mokinių poreikių ir galimybių studijuoti tyrimas leis efektyviau planuoti profesinio orientavimo
bei karjeros planavimo veiklą.

